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چکیده
هاي  دان جوجهها در روده و چینههاي اسیدالکتیک و تعداد الکتوباسیلبر جمعیت باکتري ®ي اثر آنتی بیوفینبه منظور مطالعه

گیري و بقیه  خون ي تعیین پادتن مادربیست جوجه براي از،ي راس خریداريگوشتی سویه ي یک روزه ي گوشتی، دویست قطعه جوجه
بیوفین راداروي آنتی 2و  1هاي گروه جوجه. بوداي قطعه 20تکرار  3هر گروه شامل .گروه مساوي تقسیم شدند 3به طور تصادفی به 
به عنوان  3وه هاي گرجوجه .پرورش دریافت کردند يدرصد در آب آشامیدنی در طول دوره 2/0درصد و  1/0به ترتیب به میزان 

قطعه از  3الکتیک، در پایان دوره، هاي اسیدها و باکتريباسیلالکتو به منظور تعیین جمعیت. ندبیوفین را دریافت نکردآنتی ،گروه کنترل
ها برداشته شد و دان آنایلئوسکال و چینه يشدند و یک گرم از محتویات ناحیهباختنا فیداصتروطبه ) پرنده از هر تیمار9(هر تکرار 

ها و هاي اسید الکتیک و شمارش کلی باکتريباکتريشمارشبراي و استات آگار به ترتیب ، تی اس آ ام آر اس آگار کشتهاي محیطدر 
ي داروي هاي روده در گروه دریافت کنندهکه شمارش کلی باکتري این مطالعه نشان داد کهنتایج. شد ها کشت دادهتمایز الکتوباسیل

ها در دان شمارش کلی باکتريدر چینه.باشدتر از گروه کنترل میداري بیشدرصد به طور معنی 2/0گیاهی آنتی بیوفین با غلظت 
بیوفین توانسته است در روده تعداد چنین دریافت داروي گیاهی آنتیهم .داري را نشان ندادهاي مورد مطالعه اختالف معنیگروه

بیوفین با همچنین دریافت آنتی.داري در مقایسه با گروه کنترل افزایش دهدالکتیک را به طور معنیهاي اسیدريها و باکتالکتوباسیل
توان اظهار داشت بنابراین می. دان شدالکتیک در روده در مقایسه با چینههاي اسیدسبب افزایش تعداد باکتريدرصد  2/0و  1/0غلظت 

.دهدثیر قرار میأدان تحت تتر از چینهمفید باکتریایی را در روده بیش فلورمیکروبیوفین، داروي آنتی

هاي گوشتیجوجه،هاي اسید الکتیکي آویشن ، شمارش باکتريآنتی بیوفین، عصاره: يکلیدکلمات 

مقدمه
هاي بیوتیکبا ممنوع شدن مصرف آنتی 2006از سال .

هاي ي اروپایی، تالشدر کشورها خصوصبهمحرك رشد 
هاي مناسب شروع شده و تا گسترده براي یافتن جایگزین

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که . به حال ادامه دارد
تحت  که ها آناستفاده از گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از 

شوند، شناخته میهاي غذایی فیتوژنیکعنوان کلی مکمل
زانیمنظرازمنجر به بهبود راندمان تولید طیور گوشتی 
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Al-Jaff(هضم دخیل باشند  2011, Al-Kassie 2010, 

Dahal and Farran با توجه به اثرات  ).2011
عملکرد با استفاده بهبود ،یاهیگ يهااسانس ییایضدباکتر

واضح . شده است رفتهیپذ یخوببه یاهیگ يهااز عصاره
تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد  است که کنترل میکروفلور می

هاي غذایی با فعالیت پرنده داشته باشد و همچنین مکمل
هاي مناسبی براي توانند جایگزینضدباکتریایی، می

صد درصد  ییدارو ،نیوفیبی آنت.ها باشند بیوتیک یآنت
 یالکلي عصارهو، دار نیا يهیماده اول.است یاهیگ

موجود در ي از آنجایی که مواد مؤثره. استیباغ شنیآو
و همچنین  ندینمایکدیگر را تشدید می رگیاهان دارویی اث

جذب یکدیگر را در دستگاه گوارش  ،مواداین برخی از 
 يلذا در این ترکیب از مواد مؤثره ،دهندطیور افزایش می

 )آق اوستا(گل مکزیکی وگیاهانی مانند مریم گلی، مرزه
-مواد فعال مهم موجود در عصاره. نیز استفاده شده است

، اما مواد هستند ي آویشن شامل تیمول و کارواکرول
ها، سایر ترکیبات فنلی، ها، ترپندیگري همچون فالونوئید

ترکیبات تند و تعدادي دیگر از مواد فعال در آن به چشم 
Lee(خورند می et al. 2004  مصحفی و همکاران ،

ها ها را در مدفوع مرغ فرم یکلآویشن تعداد ).1385
Cross(دهد کاهش می et al. 2002 .( نیاهدف از انجام 

هاي  باکترياثر آنتی بیوفین بر جمعیت بررسیمطالعه 
دان در هاي روده و چینهو تعداد الکتوباسیل یدالکتیکاس

.بوده استهاي گوشتی جوجه

مواد و روش کار
ي  سویهگوشتی  يیک روزه يقطعه جوجه دویست

جوجه براي تعیین قطعه بیست از خریداري و ، 308رأس
 3طور تصادفی بهبهگیري شده و بقیه پادتن مادري خون

20گروهزیر 3به  هر گروه. شدندگروه مساوي تقسیم 
-داروي گیاهی آنتی 1گروهدر . دتقسیم گردی يا قطعه

 2/0به میزان 2گروه در و درصد 1/0به میزان بیوفین 
 اضافهها جوجهی دنیصورت روزانه به آب آشامبه درصد

ها قرار جوجه اریدر اخت پرورشيشد و در کل دوره

بدون رایدنیپایه و آب آشام يفقط جیره 3گروه .گرفت
بر اساس تیتر مادري دریافت نمودندافزودن آنتی بیوفین 

که توسط آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون تعیین شد، 
هاي جوجه. مشخص گردید ها جوجهزمان واکسیناسیون 

را به  B1ي  واکسن زندهروزگی  9، در سن هاتمام گروه
 -ي نیوکاسل ي دوگانه چشمی، واکسن کشته يروش قطره

یرپوست زرا به روش ) H9N2(تیپ  آنفلوانزاي تحت 
روزگی واکسن گامبورو را به  15پشت گردن و در سن 

 يها در طول دوره جوجه. روش آشامیدنی دریافت نمودند
.پرورش، آزادانه به آب و دان دسترسی داشتند

یدالکتیکاسهاي  هاي باکتريتعیین جمعیت
یدالکتیک، اسهاي  هاي باکتريتعیین جمعیت منظوربه

) پرنده از هر تیمار 9(قطعه از هر تکرار  3در پایان دوره، 
 باپرنده سطح شکمی  ابتدا. شدباختنا فیداصتطور به

در ي شکمیو حفره هشد ضدعفونیدرصد  70الکل
 اسکالپلبا استفاده از  شعله،کناردراستریل،شرایط
يیک گرم مواد دفعی از ناحیه. شد باز ،استریل

 9ها برداشته و سپس به آن  دان آن ینهچایلئوسکال و 
شد تا استریل اضافهفیزیولوژيلیتر سرممیلی

به همین ترتیب . آن به دست آید 1:10سوسپانسیون 
هر از . اولیه تهیه شد ياز نمونه 10هاي بر مبناي رقت

صورت بهمیکرولیتر برداشته و 50رقت تهیه شده، 
به  TSAو  MRS Agarکشت هاي سطحی در محیط

یدالکتیک و شمارش اسهاي  باکتريشمارشبراي ترتیب 
پس از انکوباسیون محیط . کشت داده شدها  کلی باکتري

TSA  ساعت،  24-48گراد به مدت  یسانتيدرجه 37در
ها  شده و تعداد کل باکتري ي رشد کرده، شمارشها پرگنه

هاي پلیت. با احتساب رقت مورد استفاده مشخص گردید
MRS  يدرجه 37در دمايساعت  48نیز به مدت 
) در شرایط میکروآئروفیلیک(هوازيگراد در جار بیسانتی

گذاري شده و متعاقب رشد باکتري و ظاهر شدن خانهگرم
ها باکتريتعداد کل .ها شمارش شدپرگنه، تعداد پرگنه

با احتساب رقت مورد استفاده  )یدالکتیکاسهاي باکتري(
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مشخص MRSو حجم تلقیح شده به محیط کشت 
هاي رشد ي بعد از انواع مختلف پرگنهدر مرحله. گردید

، تعدادي انتخاب و در محیط کشت MRSیطمحکرده در 
جهت تمایز جنس الکتوباسیل از ) (pH=4/5(استات آگار 

بر . کشت مجدد داده شد) یدالکتیکاسهاي  یر باکتريسا
یزي آم رنگMRSرشد کرده در محیط  هاي باکتريروي 

هاي اکسیداز و کاتاالز انجام گرفتگرم و آزمایش
)Quinn et al. 1994, Rahimi et al. 2011(.

هاي مورد  در گروه آمدهدستبههاي  در پایان داده
 و 16ي نسخه SPSSافزار آماري بررسی، با استفاده از نرم

و آزمون  با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه 
LSDگرفتند مورد ارزیابی آماري قرار .

نتایج

بر اثر استفاده از سطوح مختلف آنتی بیوفیننتایج 
-الکتوباسیلهاي اسیدالکتیک و تعداد  جمعیت باکتري

هاي گوشتیدان و ایلئوسکال روده در جوجههاي چینه
ي پرورش محتویات دستگاه گوارش در پایان دوره

و با احتساب رقت  ها باکتريو تعداد کل آوري شد جمع
و استات  TSA ،MRSهاي کشت  یطمححجم تلقیح در 

.دیگردمشخصآگار 
 شمارشبراثر استفاده از سطوح مختلف آنتی بیوفین

هاي مورد مطالعه در در گروه TSAدر محیط باکتري کلی
.ذکر شده است1جدول 

بر شمارش  اثر استفاده از سطوح مختلف آنتی بیوفین
هاي در گروه MRSدر محیطهاي اسید الکتیک  باکتري

.ذکر شده است2مورد مطالعه در جدول 

موردمطالعههاي در گروه TSAدر محیط  ها خطاي استاندارد شمارش کلی باکتري ±میانگین مقادیر :1جدول 
)CFU/g(ایلئوسکال)CFU/g(دان چینهشمارش باکتريآزمایشیهاي گروه

*TSA)105(233±1596862±14/1305Cها در محیط شمارش کلی باکتريگروه کنترل

TSA)105(1648±2466/659±5/2148محیطها در  شمارش کلی باکتري1گروه 
TSA)105(200±14163/212±3272Aها در محیط شمارش کلی باکتري2گروه 

).>05/0P(با گروه مرتبط است  داریوجود تفاوت معن يدهنده، نشانستونمتفاوت در هر بزرگ  نیحروف الت*
).>05/0P(با گروه مرتبط است  داریوجود تفاوت معن يدهنده، نشانردیفمتفاوت در هر کوچک  نیحروف الت**

مطالعهموردهاي هاي اسید الکتیک در گروه خطاي استاندارد شمارش باکتري ±میانگین مقادیر :2جدول 
)CFU/g(ایلئوسکال)CFU/g(دان چینهشمارش باکتريآزمایشیهاي گروه

MRS)102(6/90±5/596C4/33±85/313BCهاي اسیدالکتیک در محیط  شمارش باکتريگروه کنترل

MRS)102(33/607±136Cb192±2/4014Aaهاي اسیدالکتیک در محیط  شمارش باکتري1گروه 

MRS)102(95±381ABb6/277±2/4026Aaهاي اسیدالکتیک در محیط  شمارش باکتري2گروه 

).>05/0P(با گروه مرتبط است  داریوجود تفاوت معن يدهنده، نشانستونمتفاوت در هر بزرگ  نیحروف الت*
).>05/0P(با گروه مرتبط است  داریوجود تفاوت معن يدهنده، نشانردیفمتفاوت در هر کوچک  نیحروف الت**

 3جدول هاي مورد مطالعه در در گروه MRSها در محیطشمارش الکتوباسیلبر  اثر استفاده از سطوح مختلف آنتی بیوفین
.ذکر شده است
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مطالعهموردهاي ها در گروهخطاي استاندارد شمارش الکتوباسیل ±میانگین مقادیر :3جدول 
)CFU/g(ایلئوسکال)CFU/g(دان چینهشمارش باکتريآزمایشیهاي گروه

MRS)102(19±25/50C9/26±6/61BCها در محیط  شمارش الکتوباسیلگروه کنترل

MRS)102(22±53/115/63±103ACها در محیط  شمارش الکتوباسیل1گروه 

MRS)102(6/7±25/13Ab1/117±2/211ABaها در محیط  شمارش الکتوباسیل2گروه 

).>05/0P(با گروه مرتبط است  داریوجود تفاوت معن يدهنده، نشانستونمتفاوت در هر بزرگ  نیحروف الت*
).>05/0P(با گروه مرتبط است  داریوجود تفاوت معن يدهنده، نشانردیفمتفاوت در هر کوچک  نیحروف الت**

لئوسکالیاوداننهیچي هايباکترشمارشنیبي سهیمقا
روده

 1حاکی از آن است که در گروه 3و  2جدولنتایج 
دان و چینههاي اسیدالکتیک در  بین شمارش باکتري

دار وجود اختالف معنی MRSایلئوسکال روده در محیط 
دارد به این صورت که میانگین تعداد باکتري در 

بین شمارش  2در گروه . باشدتر میایلئوسکال بیش
هاي اسیدالکتیک و شمارش الکتوباسیلوس در  باکتري
-دان و ایلئوسکال روده تفاوت معنیدر چینه MRSمحیط 

رد به این صورت که تعداد باکتري در دار وجود دا
.باشدتر میایلئوسکال بیش

هاي دان در گروههاي چینهبین شمارش باکتري يمقایسه
مورد مطالعه

حاکی از آن است که در خصوص  1جدول نتایج 
بین دان،  در چینهTSAها در محیط  شمارش کلی باکتري

اختالف ها  هاي مختلف از لحاظ شمارش باکتريگروه
).<05/0P(دار وجود نداردمعنی

، MRSیطمحکه در حاکی از آن است  2جدول نتایج 
دان بین  هاي اسیدالکتیک در چینه میانگین تعداد باکتري

اختالف  1و گروه  2و کنترل همچنین بین گروه  2گروه 
دار وجود دارد به این صورت که میانگین تعداد  معنی

.باشد و گروه کنترل می 1از گروه تر کم 2باکتري در گروه 
که در محیط حاکی از آن است 3همچنین نتایج جدول 

MRS دان بین گروه هاي چینهیانگین تعداد الکتوباسیلم
دار وجود دارد به این  معنیاختالف 2کنترل و گروه 

تر کنترل بیش در گروهصورت که میانگین تعداد باکتري 
-ها اختالف معنیو سایر گروه1بین گروه اما . باشدمی

.داري وجود ندارد

در رودهایلئوسکالهاي  بین شمارش باکتري يمقایسه
هاي مورد مطالعهگروه

 TSAدر محیط کهاستآنازحاکی 1جدول نتایج
بین گروه کنترل ي ایلئوسکال روده ها شمارش کلی باکتري

صورت که دار وجود دارد به این  اختالف معنی 2و گروه 
 از گروه کنترلتربیش 2میانگین تعداد باکتري در گروه 

و سایر گروه ها اختالف معنی  1اما بین گروه .باشدمی
.داري وجود ندارد

 MRSدهد که در محیط نشان می2جدول  نتایج
 در ایلئوسکال روده هاي اسیدالکتیک یانگین تعداد باکتريم

و همچنین بین گروه کنترل و  1بین گروه کنترل و گروه 
دار وجود دارد به این صورت که اختالف معنی 2گروه 

گروه تر ازبیش 2و  1میانگین تعداد باکتري در گروه 
.باشدکنترل می
 MRSدهد که در محیط نشان می3جدول نتایج 

ن هر بیایلئوسکال روده در هامیانگین تعداد الکتوباسیل
دار وجود دارد به این صورت کهمعنیسه گروه اختالف

گروه تر ازبیش 2و 1میانگین تعداد باکتري در گروه 
.باشدکنترل می
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بحث
گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن مزایایی از جمله 

ي دارویی، تقویت نداشتن اثرات سوء، عدم ایجاد باقیمانده
هاي میکروب جمعیت سیستم ایمنی و همچنین کاهش

در علوم  یخاص تیاز ارزش و اهم مضر دستگاه گوارش،
 اهانیگ نیا تیبا توجه به اهم.باشندیبرخوردار م یستیز

 يهاوردهآفر افتنیمنظور  به یعیوس قاتیدر طب، تحق
و اي چهره(باشد یدر حال انجام م یاهیگ ییدارو

ترکیباتازاستفادهمهماهدافاز ).1390همکاران 
پرندگانيرودهمیکروبی محتویاتجمعیتتغییرگیاهی،

-باکتريجملهازمطلوبفلورافزایش جمعیت جهتدر

مضرهاي میکروببارکاهشیاو الکتوباسیلي هاي گونه
افزایش . باشدمیگوارشمایعات دستگاهدرزابیماريو

معمـوالً بـراي حیوان  رودهها در الکتوباسیلجمعیت 
تواند در قالب مهار شود زیرا میمیزبان مفید تلقی می

 و سالمونال زا از قبیلرقابتی از رشد عوامل بیماري
Choct(ممانعت نمایـد کلستریدیوم 2000, Denli et al. 

2003, Hoffman and Wu 2010, Klaver et al. 1993, 
Tucker et al. 2002.(به همراههاالکتوباسیل

 pHکاهش همچنینواسیدالکتیکتولیدبا بیفیدوباکترها
Wang(شوندزابیماريهاي باکتريرشدمانعتوانندیم

et al. 1993.( آویشناسانسدرموجوداصلیفعالمواد
ترکیباتجزءمواداین .هستندو کارواکرولتیمولشامل

برايشدهیادخواصوباشندمیفنولیشناخته شده
این جملهاز.شودمیدادهنسبتاین موادبهآویشن

تبدیلضریبو بهبودرشدتحریکتوان به یمخواص 
گوارش و دستگاهمیکروبی مضرکاهش جمعیت،غذایی
Dorman(گله اشاره کرد درتلفاتمیزانگیرچشمکاهش

and Deans 2000, Jemroz et al. 2003, Mitsch et al. 
2004, Toghyani et al. 2010.(  نتایج این مطالعه نشان

هاي اسیدالکتیک در  داد که در گروه کنترل، تعداد باکتري
داري ندارد اما  دان اختالف معنی روده در مقایسه با چینه

و  1/0هايدریافت داروي گیاهی آنتی بیوفین با غلظت
هاي اسیدالکتیک را  درصد توانسته است تعداد باکتري 2/0

 2/0غلظت  .دان افزایش دهد روده در مقایسه با چینه در
ها را در روده  یلالکتوباسدرصد این دارو توانست تعداد 

شمارش کلی .دان افزایش دهد در مقایسه با چینه
ي داروي گیاهی آنتی  کننده یافتدرنیز در گروه  ها باکتري

از ترداري بیش طور معنیدرصد به 2/0بیوفین با غلظت 
باشد و داروي گیاهی آنتی بیوفین با  کنترل می گروه

ها  الکتوباسیلدرصد توانست تعداد  2/0و  1/0هايغلظت
هاي اسیدالکتیک را در روده در مقایسه با گروه  باکتريو

همچنین شمارش . داري افزایش دهد طور معنیکنترل به
هاي مورد مطالعه اختالف  ها در گروه کلی باکتري

عالوه بر این در . دان نشان نداد ر چینهداري را د معنی
هاي اسیدالکتیک  نیز تعداد باکتري 1گروه کنترل و گروه 

همچنین تعداد . بود 2تر از گروه داري بیش طور معنیبه
تر از داري بیش طور معنیها در گروه کنترل، به الکتوباسیل

دهد مطالعاتی توسط بررسی منابع نشان می. بود 2گروه 
هاي گیاهی بر جمعیت محققین در مورد اثر عصارهسایر 

Tschirch. هاي گوشتی انجام شده است میکروبی جوجه

از (گزارش کرد که استفاده از کارواکرول  2000در سال 
باعث تحریک رشد و تکثیر  )ي آویشنمؤثرهمواد 

با توجه به . شودهاي گوشتی می ها در جوجهالکتوباسیل
ي مهم داروي آنتی بیوفین، عصاره که یکی از اجزاياین

باشد بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج بررسی  آویشن می
ها الکتوباسیلحاضر در خصوص تحریک رشد و تکثیر 

گزارش 2011در سال خلجی و همکاران . مطابقت دارد
وE.coliجمعیتدشتی،يدرمنهبرگپودرکردند

برتأثیريامادهد،میکاهشسکومرا در هافرم یکل
در سال همکارانغضنفري و . ندارد الکتوباسیلجمعیت

بهدشتیيدرمنهاسانسافزودنکهدادندنشان1394
تثبیتدرتواندمیگوشتیهايجوجهغذاییي جیره

هاي باکتريکاهشو) الکتوباسیل(مفیدمیکروفلوراي
اعالم این محققین . باشدمؤثرسکوم) کلی یاشیاشر(مضر

يجیرهدردشتیيدرمنهاز اسانسکردند که استفاده
خنثی کردنوزابیماريهايمیکروبمهاردلیلبهطیور

بهرودهبهبود میکروفلورها، موجب آنازحاصلهسموم
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و Savage. شودمیهاالکتوباسیلشدنغالبي واسطه
وآویشنتیماراظهار داشتند که 1996در سال همکاران 

اسیدهايباکتريشمارشافزایشسرخارگل باعث
، گیاهیهايعصارهها اعالم کردند که آن .شود میالکتیک

حضور یجهنتدروکردهتحریکرارودهمفیدفلوررشد
Eمانندمنفیگرمهايباکتري .coli دهندمیکاهشرا .

ي عصارهي دهندهتشکیلاجزاياز(ساکاریدهاپلی
باعثوداشتههاپربیوتیکشبیهاثرهایی)سرخارگل

تکثیرافزایشیجهنتدروالکتیکاسیدتولیدافزایش
هايباکتريحضورکاهشورودهدرمفیدهايباکتري

.Eمانند منفیگرم coliپلیهايترکیباز .شوندمی-

واکیناکوزیداکیناسئین،بهتوانمیسرخارگلساکاریدي
Savag(کرد اشارهآکینولون  و همکارانتوکلی). 1996
دارویی گزنه،گیاهاناهمیتاي،مطالعهدر1392در سال 
دررا  زیرهوسیرشوید،پونه،نعناع،رازیانه،آویشن،

کهنشان دادند داده و قراربررسیموردي طیورتغذیه
وزااجرام بیماريازبرخیتواند گیاهان، میاینازاستفاده

بهبودباعثوببردبینازگوارش رادستگاههايانگل
کیفیتینهمچن.گرددطیوردربازدهیورشدسرعت
باعثدهد وافزایشرامرغتخموگوشتايتغذیه

گردد مرغ تخمکلسترولوطیوريالشهچربیکاهش
در همکاران ولیتحقیقدر.  )1392و همکارانتوکلی(

مصرفدر اثرمضرهاي باکتريرفتنبین، از2004سال 
-اسیدوپروتئیني تجزیهسرعتکاهشوییداروگیاهان

گرفتهقراریدتائموردگوارش،دستگاهدرهاي آمینه
به میزان اي با استفاده از مکمل آویشندر مطالعه. است

گذار، نشان هاي تخممرغ يدرصد در جیره 1و 5/0و  1/0
درصد 1يکننده یافتدرداده شد گروه کنترل و گروه 

.E، باالترین تعداد آویشن coli  درداشتند را در مدفوع
ترین ، کمآویشندرصد 1/0يکننده یافتدرکه گروه یحال

.Eتعداد coli  دادند را در محتویات مدفوع نشان
)Bolukasi et al. 2008 .( در سال رهبرنیا و همکاران

افزایشوزابیماريهايباکتريجمعیتکاهش 1391
مثبتي جنبهگوارش را ازدستگاهدرهاي مطلوبباکتري

آشامیدنیآبدرآویشناسانسمختلفسطوحازاستفاده
در راداريمعنیطوري که کاهشبه،بیان داشتندهاجوجه

هايباکتريفزایش جمعیتا مضر وهايجمعیت باکتري
در آویشن اسانسي کننده یافتدرمفید در تیمارهاي

همکاران محمدپور و  .نشان دادندشاهدگروهبامقایسه
نشان دادند که مکمل کردن جیره با سطوح  1394در سال 

طور روز به 42آویشن شیرازي به مدت  يمختلف عصاره
را کاهش و  کلی اشریشیاداري جمعیت ایلئومی  معنی

در همکاران زاده و تیموري .را افزایش داد الکتوباسیلوس
 يکننده یافتدرتیمارهايکهدادندنشان1387سال 

وهاعصارهمخلوطی از اینسیر،سرخارگل،آویشن،
.Eشمارشترینبیوتیک کمآنتی coliهاي  را در گروه

2006در سال همکاران و  Jang. داشتندتحت بررسی 
دارکاهش معنیباعثفرارهاياسانسنشان دادند افزودن

.Eجمعیت  coli ایلئوسکال مشابه با گروه محتویاتدر
شمارشو اختالفی درگردید بیوتیک یآنتيکننده یافتدر

وبیوتیکآنتی يکننده یافتدرهايگروهبینکولی  شیااشر
) ppm50و  ppm25در دو سطح (فرار هاياسانس
ها الکتوباسیلوسشمارشمطالعهیندر هم. نداشتوجود 

تحتبیوتیکآنتیوگیاهیهاياسانسحاويي در جیره
.قرار نگرفتتأثیر

نتایج این مطالعه همسو با نتایج برخی از مطالعات ذکر 
که اضافه کردن داروي گیاهی آنتی  دهندمیشده نشان 
هاي مفید  تواند در افزایش یا بهبود باکتري بیوفین می

هاي اسیدالکتیک و  دستگاه گوارش نظیر باکتري
از طرفی با توجه به اثر این . ها سودمند باشد الکتوباسیل

ي ها پاتوژنترکیب و سایر داروهاي گیاهی در کاهش 
استفاده از این  ،زاي دستگاه گوارشیا بیماري طلب فرصت

این امر . شود طیور توصیه می يترکیبات طبیعی در جیره
ي ها مقاومتبا توجه به معضل کنونی گسترش 

دامی و هاي یتجمعها در  بیوتیکی در بین باکتري یآنت
کند و استفاده از این ترکیبات  یمتر نمود پیدا بیشانسانی

تعدیل جمعیت میکروبی  منظوربهراهکاري عنوانبهرا 
.سازد یمدستگاه گوارش رهنمون 
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Abstract
Studies indicate that administration of medicinal plant may have beneficial effects on 

gastrointestinal microflora and improvement of feed conversion ratio in broilers. In order to 
study the effect of Antibiofin® on lactic acid bacteria  (LAB)  population and the 
Lactobacillus numbers in intestine and crop of  broiler chickens, a total of 200 day-old broiler 
chicks, Ross strain, were purchased and 20 chicks randomly were bled for determination of 
maternal antibody and remaining chicks divided into 3 equal groups. Each group divided into 
3 subgroups of 20 chicks. Chickens of groups 1 and 2 received 0.1% and 0.2% of Antibiofin®

respectively, in drinking water throughout the period of the experiment. Chickens of group 3
as control group did not receive Antibiofin®. For determination of Lactobacillus and lactic 
acid bacteria counts, at the end of the period, three birds of each subgroup (9 birds of each 
treatment) were chosen randomly. 1 gram of the crop and ileo-cecum content were taken and 
cultured on MRS, TSA and Acetate Agar for determination of lactic acid bacteria counts, total 
counts and Lactobacillus distinction, respectively.The results of this study showed that the 
total count of the intestine in which group that received 0.2% of Antibiofin® was significantly 
more than the control group, but the total count of crop did not have any significant difference 
among all groups. Receiving Antibiofin® could increase lactic acid bacteria and lactobacil 
counts of intestine compared to control group. Adding 0.1% and 0.2% of Antibiofin® to 
drinking water could increase lactic acid bacteria of intestine compared to crop. So it could be 
concluded that Antibiofin® had beneficial effect on microflora population in intestine more 
than crop. 
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